
Sonho 41 - Raízes dos Caídos

domingo, 3 de fevereiro de 2013
recebido domingo, 3 de fevereiro de 2013

(anteriormente conhecido como Glory 3)

Estou sendo perseguido. Estou correndo há algum tempo e meus pés
estão machucados. Estou descalço. O chão está frio e úmido. A neve havia
se transformado em pedaços de rocha, gravetos, agulhas de pinheiro e
sujeira. Doeu correr. Eu podia ouvir o som de algo me perseguindo. Não era
humano e, atrás dele, ouvi vários passos.

Eu estava em completa escuridão. Comecei a ver um pequeno farol.
No início, foi como um eclipse; escuridão completa e apenas uma lasca de
luz. A luz começou a crescer quanto mais perto eu chegava. Corri o mais
rápido que pude. Eu era mais novo. Eu estava com uma túnica branca e meu
avental azul.

À medida que a luz ficava mais forte, uma nova camada de neve
cobria o solo e meus pés ficaram aliviados. Meus pés estavam frios, mas
amortecidos pelas rochas. Senti o que parecia ser dois cachorros e
possivelmente dois lobos atrás de mim. Eu estava chorando e apavorada.

Eu olhei para baixo e vi sangue em meus pés, marcando a neve. A luz
do portão iluminou meu caminho enquanto eu olhava para trás brevemente.
Eu vi os cães e lobos tão perto de mim. Eu vi que meu sangue estava
atraindo cada vez mais lobos e cães em matilhas.

Senti coisas passando pelos meus ouvidos, cabeça e corpo. Eram
balas. A luz da glória estava tão forte e agora eu estava tão perto, talvez 30
pés. Eu não ouvi mais esses animais. Eles se foram. Eles desapareceram. A
luz estava forte.

Eu desabei pouco antes do Portão. Assim que caí, gritei “Hayah”. Eu
olhei para a minha esquerda enquanto meu rosto estava enterrado nesta
neve pulverulenta fresca. Lá eu vi um pequeno broto, um pequeno broto,
vindo da neve. A luz estava tão forte que eu sabia que era verde. Eu estava
fraca e muito ferida.

Eu havia levado um tiro do lado direito, abaixo da caixa torácica. A
bala saiu logo acima do meu rim. O sangue estava em tudo. Comecei a
engatinhar até o Portão. Então me senti começando a desmaiar. Senti várias
mãos ao meu redor. Fui colocado nos braços de um dos anjos alados. Ele
olhou para mim com seu lindo rosto.
Anjo: “Erin, vamos carregá-la pelo resto do caminho para casa.”
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Então fui dormir e acordei. Não pode ter sido senão alguns minutos,
mas não tenho certeza. Eu estava do outro lado do Portão. Um dos anjos
cuidava do meu lado e o outro cuidava dos meus pés. Meus pés estavam
uma bagunça.

Eu não senti dor. Eu vi o anjo derramar água sobre eles. Eles foram
completamente restaurados e bonitos; nem um arranhão, nem uma gota de
sangue. O outro anjo colocou uma brasa no meu lado e um pouco de
pomada por cima. A ferida havia sumido completamente. Nenhuma dor do
meu lado também.

Outro anjo se aproximou e derramou óleo sobre minha cabeça
molhada. Minha cabeça estava molhada novamente. Lembrei-me de sair da
chuva. Eu estava subindo a colina correndo. Eu vim da chuva no vale para
uma altitude mais alta e a chuva se transformou em neve.

Eu estava transformado agora. Minha pele estava translúcida. Meu
avental azul tinha sumido e eu usava meu lindo manto branco; um manto
cintilante. O tecido deste manto tinha qualidades que não existiam na Terra.
A trama era tão intrincada e o fio tão indescritível que a iluminação do tecido
era viva e brilhante.

Quando fui transferido, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu
estava muito grato por estar aqui. Fiquei muito aliviado por causa de minhas
experiências na Terra. Eu não tinha medo da morte, de jeito nenhum, mas,
por alguma razão, estava com muito medo do que estava me perseguindo.

O motivo não parecia importante agora. Eu estava em casa. Os anjos
me colocaram de pé. A luz estava tão forte que eu mal conseguia ver meus
próprios braços. O anjo à minha esquerda colocou pomada em meus olhos
para que eu pudesse contemplá-Lo. Eu podia ver o suficiente apenas para
ver as partes externas de Sua glória.

O Mar de Vidro, cintilante de ouro como fogo e diamantes, era como
um diamante lapidado e cristalino. Seu trono era feito de uma safira
lapidada e a mistura do ouro de Sua presença. Através de Seu trono de
safira, o brilho esmeralda foi formado por causa do Mar de ouro refletido no
azul.

Este brilho esmeralda fez um halo ao redor dele. Sua glória era como
um milhão de belos amanheceres. As cores ao seu redor eram como um
milhão de pores-do-sol incríveis, mas diferentes de ambos. Deus não se põe
nem se levanta por rotação, mas Sua beleza é constante e nunca muda;
sempre incrível.

Temo que devo parar de usar minhas palavras; incrível, magnífico,
incrível, etc., para outras coisas apenas para reservar as palavras mais
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excelentes para descrever Sua beleza, a indescritível bela glória de Sua
presença.

Caí de joelhos diante Dele e comecei a chorar. Meus olhos foram
abertos enquanto o despertador tocava. Estendi a mão para desligá-lo,
então, diante de mim, meus olhos se abriram. Eu estava lá na presença dele
e depois estava acordado na cama. Então, adormeci novamente.
Anjo: “Erin, um presente para você hoje; Salmos 139. Você é amado pelo
Senhor.”

O anjo à minha direita apontou para as Escrituras. Havia Salmos 135,
136, 137 e 138.
Anjo: “Leia o Salmos 139 primeiro e depois o maná escondido nos outros
Salmos.”

Devo ter ativado a soneca e a visão deve ter durado dez minutos
porque o alarme soou novamente e os anjos se foram. Eu senti um calor
incrível, como um cobertor sobre mim. Levantei-me, comunguei, escrevi a
primeira parte do meu sonho e depois louvei a Deus por tudo o que Ele fez e
está prestes a fazer.

Sonho na noite passada (pausa da sequência do sonho)
Eu estava sentado nos degraus do Céu, abaixo de Jesus. Ele estava

falando comigo como uma noiva. A natureza disso era principalmente
pessoal, pois Ele estava me preparando para o que estava por vir.

Ele estava me deixando saber que meus dons iriam mudar e ficar mais
claros, mas, com isso, viriam fardos. Com o conhecimento vêm as
provações. Ele me disse que ainda estou sob o manto de proteção, mas os
ataques agora virão daqueles mais próximos de mim.

Ele me disse que isso era necessário, pois não há nada de novo sob o
sol. Ele me disse que eu precisava confiar totalmente nele, pois Ele irá antes
de mim. Ele me lembrou de não correr na frente Dele e deixá-lo trabalhar
tudo junto para Seus propósitos.

Ele me disse que eu poderia pedir qualquer coisa e Ele concordaria. Eu
ri e pedi que fosse digno de alguém que Enoque e Elias desejassem
abençoar.
Jesus: “Concedido, Erin.” Ele sorriu e acho que ficou feliz. “Guarde seu
coração, Erin. Você acredita que eu te amo?"
Erin: “Senhor, não há nada que eu acredite mais em meu coração. Se você
me dissesse para procurar mais 350 anos, mais 15, eu faria isso e correria
direto para você. Você me mostrou amor como nenhum outro. Eu te amo do
fundo da minha alma.
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“Na medida em que o Céu é alto e a Terra é baixa, Eu procuraria por
Ti. Mesmo que significasse construir uma torre para te encontrar no céu, eu
o faria.”
Jesus: Ele riu. “Você está pronto para o que vem a seguir?”

Meu alarme disparou às 5h15; Comunhão, orações e adoração.

Continuação do sonho …
Ao ver esta incrível visão de Sua presença, fiquei dominado. Meu corpo

chorou e minhas lágrimas não foram escondidas. Senti medo e trepidação,
junto com admiração e admiração. Eu vim de algo que pretendia tirar minha
vida e, em vez disso, tropecei na glória para aquele que perseguia minha
própria alma.

Sou perseguido por Ele como se fosse um prêmio, mas, quando
entendo meus primórdios e sei que minhas origens vêm do pó e minha carne
é formada pelo mundo, não entendo porque sou tão procurado e comprado
com um preço tão alto.

Quem sou eu? Enquanto eu estava sentado ali apenas tentando
compreender meu lugar, meu papel, fiquei tão humilde. Eu estava com meu
lindo manto e meu cabelo molhado. O óleo da alegria foi derramado sobre
mim e minhas mãos e pés foram transformados. Eu apareci como uma nova
criação.

Agora esta foi a terceira vez. Ao nascer foi o meu primeiro, pois fui
moldado no ventre da minha mãe, originalmente tricotado do céu. Esta foi a
minha carne sendo formada em meu primeiro estágio, uma nova criação.

A segunda fase foi quando declarei Cristo como meu Senhor e
Salvador e então me tornei uma Nova Criação em Cristo, Jesus. Fui
transformado pela renovação da minha mente e a habitação do Espírito
Santo, uma Nova Criação.

Agora eu estava fisicamente transformado, transferido e diante do
próprio Deus de todas as coisas criadas. Eu estava agora em meu estado
perfeito, um ser celestial como deveríamos ser originalmente.
Deus: "Erin, você está pronta?" Com isso, eu tremi e meu coração disparou.
"Venha, criança."

Só então, os anjos me trouxeram para frente. Houve um grande
estrondo e, novamente, o Senhor dividiu o solo ao meio. Ele literalmente
dividiu o Mar de Vidro. Não consegui distinguir Sua forma, mas vi, a
princípio, o que pensei ser Sua mão na verdade um Cetro.

Ele acenou e o Mar, por Sua ordem, se abriu diante de mim. Eu caí de
joelhos e tremi. Eu chorei e fiquei com medo. Eu então senti a presença de
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dois humanos chegando ao meu lado. À minha direita estava Enoque e à
minha esquerda Elias.

Senti um xale sendo colocado sobre mim por Elijah e senti óleo sobre
minha cabeça. Isso era diferente do óleo de alegria que os anjos
derramaram sobre mim. Imediatamente, me senti seguro em sua cobertura
sobre mim.
Enoque: “Erin, agora é hora de ver.”

Então, antes de mim, estava uma certa montanha. Esta montanha
ficou depois do dilúvio e parecia ser sagrada. Eu conheço essa montanha. Eu
pessoalmente já vi isso antes. Minha primeira experiência de quase morte
(EQM). Eu estava na base disso.

Havia uma camada de névoa perto do nível do solo que me impedia de
ver o que estava acima ou de andar por ela. Desta vez, vi a montanha acima
da camada de nuvens. Isso poderia ser perto de onde a arca caiu, mas eu
não tinha certeza e não poderia dizer.

A montanha era uma montanha favorita e apenas as crianças
reservadas para o Senhor moravam lá. No vale abaixo, do qual eu não sabia
dizer qual vale, mas era como Achor ou Baca. No vale moravam filhos de
anjos e filhos dos caídos.

Lá neste vale, eu vi pequenas cidades aqui que estavam se
expandindo rapidamente. A terra dividida foi separada por abismos
profundos nos quais a água baixou e onde os caídos foram sepultados sobre
seus distritos.

Este vale particular continha um grupo particular de caídos; um ou
possivelmente dois dos 70 estavam lá. Este caído havia garantido
esconderijos para seus filhos em fendas e lugares mais altos do que o que a
terra cobria. Havia gigantes entre eles.

Os humanos feitos do remanescente de Adão e Eva governaram
diferentes cidades. Esses gigantes, por causa de seu tamanho, eram
reverenciados e tratados como deuses. Essas cidades foram formadas anos
após o Dilúvio. Havia santuários e práticas erigidas por todo este vale e até
mesmo em outros. Eu parecia confuso, mas estava fascinado com o que
estava vendo.
Enoque: “Erin, havia 70 descendentes de Noé mencionados. Setenta é o
número dos antigos de totalidade e conclusão. Aqui no vale estão os
descendentes de Canaã, que foi amaldiçoado, um destes gerou outro e
construiu uma torre e se tornou o atacante dos calcanhares dos marcados
por Deus.”

Então ele apontou de volta para a bela montanha. Era como o Jardim
do Éden e apenas aqueles que eram puros de coração e apenas adoravam
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ao Senhor moravam lá. Depois de um tempo, as crianças que moravam na
montanha ficaram sabendo da atividade no vale e acabaram decidindo
visitá-la. O bem começou a participar do mal.
Enoque: “Erin, nada mudou desde o início. Você deve saber com o que está
lidando aqui. O inimigo tem operado da mesma forma desde o início dos
tempos. Eles atraem, apelam aos seus sentidos e depois perseguem os seus
desejos mais profundos.

“Eles fazem você acreditar que pode ter tudo. Eles o fazem acreditar
que, ao se deter nas coisas boas, você está perdendo muito mais. Então,
uma vez que você sucumbe ao pecado, um leva ao outro e o salário do
pecado é a morte. É por isso que as idades começaram a diminuir.

“Nem tudo é benéfico e, uma vez corrompido, essas crianças não
poderiam mais entrar no paraíso da montanha. Uma vez que eles saíram,
eles não poderiam mais retornar, ou o céu também teria sido superado com
a semente da corrupção.”

Quando eu vi este vale e aqueles que moravam lá, eu tive uma
pergunta que permaneceu. Pensei em esperar para perguntar. Eu vi os
descendentes de Noé recebendo terras em três porções. Porque Noé
amaldiçoou um, ele se tornou mais suscetível e assim o fizeram seus filhos
aos esquemas dos caídos.

Quando ele e sua família desceram para o vale, sua porção de terra foi
considerada uma boa terra. O anjo estava à esquerda da grande divisão no
céu, segurando um fio de prumo. O anjo à minha direita segurava a bela
Bíblia.

Enoque chamou minha atenção para o anjo à minha direita com a
Bíblia. Lá, eu vi Gênesis 9:20-27 iluminado. Eu vi um dos filhos, o maldito,
entregue a ser escravo dos dois. Vi um filho receber um grande território
que se expandia pelo Norte e pelo Oeste e por muitas águas.

Um recebeu a região do meio e o que foi amaldiçoado recebeu as
regiões sul e leste. Eu vi, do meu ponto de vista, que uma porta particular
tinha sido aberta aqui, uma permissão concedida por Deus através da
maldição, a Satanás para este grupo.

Este grupo do filho amaldiçoado decidiu roubar a terra originalmente
concedida ao favorito de Noé, de Shem, e forçando Shem a morar em
tendas. Este grupo contra Shem tinha um adversário. Satanás, por direito,
poderia começar seu plano usando este grupo amaldiçoado para causar
problemas.

Noé havia concedido sua terra favorita, a terra de Enoque, a terra
favorecida por Deus, para seu filho Shem. Toda a área intermediária perto
do jardim, tanto quanto o Leste está do Oeste, foi concedida a Shem. Foi
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uma bênção e um presente, pois essas áreas eram viçosas e fáceis de
cultivar.

Eu olhei para o que parecia ser uma linha através da África. Isso
originalmente se expandiu para o Egito também. Noah havia concedido esta
linda terra a seu filho favorito. Este era o local original do Jardim e das duas
montanhas sagradas do Senhor, a terra do Éden.

Eu tenho uma pergunta. Na verdade, tive vários. Deus soube
imediatamente. Um anjo veio até mim e colocou uma brasa em meus lábios
e eu provei mel. Antes que isso fosse feito, eu não tinha voz.
O Senhor: “Fala Criança”.

Ajoelhei-me e inclinei a cabeça.
Erin: “Ajude-me a entender os caídos e satanás. Não há muito escrito nas
Escrituras ... ”

Então o Senhor agitou Seu Cetro e Enoque falou sem palavras.
Enoque: “Erin, Satanás fez uma petição a Deus no dia em que os caídos
foram enviados às suas regiões. Veja."

Então eu vi a Terra novamente, mas antes do dilúvio. Eu vi Enoque,
que estava caminhando com Deus, transformado, mas ainda visível. Enoque
caminhou na Terra em seu corpo celestial. Todos os anjos estavam
conectados ao Céu e podiam vagar livremente pela Terra.

Enoque era o detentor de calendários, registros, medidas e
julgamentos. Este foi um presente concedido a ele por Deus porque ele foi
favorecido. Eu vi coisas más que os caídos estavam fazendo, mas nada
como seus filhos. Quando digo perverso, você simplesmente não acreditaria.

Na verdade, meu estômago embrulha só de ver. Havia muito sangue
sendo derramado e até consumido. Eu vi o início da corrupção do DNA
quando os nephilim, a descendência, semideuses dos caídos, começaram a
corromper a perfeição colhendo sementes corporais, fluidos e sangue
entrelaçado entre todos os organismos vivos.

Se estava vivo e comovido, houve relação sexual. Com isso veio uma
raça do mal muito forte, junto com uma raça muito fraca de escravos. Eu vi
Enoque fazendo registros. Ele foi um escritor e o primeiro em toda a Criação.

Eu vi Enoque escalando a Montanha Sagrada com os registros dos
feitos da Terra. Enoque se aproximou de Deus. No entanto, Jesus também
estava lá. Ele colocou várias tábuas diante do Trono de Deus.

Deus tomou uma decisão. Abaixo e na base da montanha, os caídos
gritavam por Enoque.
Deus disse a Enoque: “Vá e relate isto a estes.”
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Deus apontou para os caídos. Enoque desceu de volta a Montanha Sagrada
e, lá, os caídos pediu ajuda e intercessão de Enoque. Do outro lado do vale
havia uma certa cristã. Lá estava uma entidade do mal.

Eu vi Satanás em seu poleiro, ou saliência, observando este apelo. Eu
poderia ler os pensamentos de Satanás. Ele estava declarando para si
mesmo que os observadores caídos eram fracos e covardes. Eu estava tão
interessado nos eventos que não percebi que Eliás estava puxando minha
manga esquerda.

Eu rapidamente olhei para cima e ele apontou para o anjo com a
Bíblia. O anjo iluminou Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4. Então Elias me cutucou de
volta à cena abaixo e, lá, eu vi Enoque diante do tribunal de Deus. Com
Enoque estavam os Sete Aspectos dos Espíritos do Céu representando, e ao
redor, Enoque.

Os espíritos sétuplos eram os mesmos que eu tinha visto em meus
sonhos antes. Eu sabia que os Espíritos das Sete Partes estavam com
Enoque em sua entrega. Cada um desses anjos estava em um cavalo. Cada
um tinha um cavalo branco, mas nada como o cavalo de Jesus no céu; Seu
cavalo é realmente incrível.

Não parecia que esses anjos estavam confinados aos cavalos também.
Eu acredito que isso foi para que eles pudessem cavalgar rapidamente na
Terra. Eu vi nomes em cada um deles. Eles eram impressionantes, radiantes
e fortes; extremamente musculosos e incrivelmente bonitos. Eu tinha mais
perguntas.

Cada nome foi revelado para mim. Eu estava tão animado para ver
isso. O primeiro; “Fé”, o segundo; “Sabedoria”, o terceiro; “Paciência”, a
quarta; “Misericórdia”, o quinto; “Julgamento”, o sexto; “Bondade” e o
sétimo; "Paz".

Ao lado deles estavam os arcanjos. Eu vi diferentes categorias de
anjos também; alguns com asas e alguns com a semelhança de animais.
Eles clamaram e atestaram a santidade de Deus. Este era um lugar lindo.
Enoch colocou as tabuletas para fora.

O Senhor ficou irado, a montanha estremeceu e os caídos choraram.
Foi muito difícil assistir. Enoque desceu a montanha e, com ele, veio o
exército do céu. Os caídos deveriam ser sentenciados.

De sua crista elevada, vi Satanás chegar à Montanha do outro lado por
um portão traseiro. Ele recebeu permissão para se aproximar. Lá, Satanás
deu a conhecer seus pedidos; um que eu não tinha notado. Ele pediu
primeiro que tivesse direito a metade dos caídos para ajudá-lo a realizar seu
plano na Terra.
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Deus não ficou satisfeito com seu pedido, mas, sabendo que havia
planejado refinar a humanidade usando satanás, Ele concedeu a Satanás
10% dos caídos para realizarem suas obras. Deus também permitiu que
diferentes categorias dessas entidades malignas permanecessem na terra e
governassem sob o domínio de Satanás.

No entanto, TODOS os pedidos e petições deviam ser apresentados ao
Senhor Deus Todo-Poderoso antes de qualquer teste ou aflição da
humanidade. Satanás desceu e reuniu seus eleitos, seus 10% dos caídos.
Satanás não teve permissão para escolher.

Ele não tinha permissão para condenar os caídos à clandestinidade em
certas áreas. Eles estavam sob os cuidados dos arcanjos. Esses caídos eram
maus demais para andar com o homem. Mesmo assim, Satanás ficou
satisfeito com o resultado.

Enoque manteve registros dos humanos que não abandonaram sua
maldade, pois em vez disso praticavam o mal extremo com base nas
instruções dos caídos. Para honrar seus pais, a descendência dos templos
caídos erguidos para subir ao céu e derrubar Deus.

Deus disse a Enoque que desejava não ter criado o homem e queria
removê-los. Enoque pediu que seus filhos fossem poupados da ira de Deus.
Deus concordou com o pedido de Enoque. Como resultado, veio o dilúvio, o
dilúvio nos dias de Noé.

Isso respondeu minha pergunta. Agora eu sabia que satanás tinha
mantido pelo menos 1/10, ou cerca de vinte dos caídos, igual a sete mais
sua prole. Eu não tinha certeza se eles estavam no subsolo ou apenas
alguns. Então eu olhei para o anjo com a Bíblia. O anjo iluminou o
Apocalipse 20:10 e 20:1-3.

O anjo estava me lembrando que o destino de Satanás já havia sido
selado, o mesmo que o caído. Enoque me mostrou a arca e a porta sendo
fechada. Eu vi a água chegando e a inundação da Terra.

Quando a água recuou para os pontos da grade, as nuvens se
separaram. Eu vi um arco íris.

Assim que tive essa bela visão, senti Enoque pegar o xale que estava
sobre meus ombros e colocá-lo sobre minha cabeça. Não entendi.
Enoque: “Erin, a cobertura agora também é um véu”. Eu olhei para baixo e
não pude mais ver o reino espiritual com meus próprios olhos. “Agora existe
uma separação entre o homem e esses seres malignos.”
Eu estava confusa. Agora eu não conseguia mais ver nem mesmo os anjos
no céu. O anjo com a Bíblia iluminou Lucas 16:26 e me mostrou a divisão.
Então eu vi os filhos de Noé e a divisão da terra. Eu vi a ganância de um
filho roubando a terra do outro. À medida que as populações cresciam,
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também crescia a corrupção. Noé ainda permaneceu na Montanha de Deus;
ainda estava bom lá.

O povo do vale seduziu e chamou alguns dos filhos da Montanha.
Muitos decidiram partir, mas os que partiram não puderam voltar. Durante
este tempo, as estrelas no céu marcaram um evento; o nascimento de
Abrão.

Por causa da partida de seu pai terreno da presença do Senhor, Abrão
aprendeu sobre ídolos e imagens esculpidas. Ele aprendeu com seu pai como
adorá-los também.

Abrão ficou cansado quando percebeu que eles eram inúteis e não
foram feitos à imagem do Criador do Céu e da Terra e que não tinham
poder. Abrão destruiu as imagens.

Do meu ponto de vista, vi este jovem, um guerreiro que honrou seu
pai e procurou agradá-lo, agora percebendo que essas relíquias estavam
mortas. Como tal, Abrão começou a picá-los. Seu pai descobriu e ficou
triste.

O pai de Abrão foi até o descendente dos caídos, Nimrod, para obter
conselho e relatar as ações de seu filho 'perverso', Abrão. Nimrod era um
homem poderoso com a força de mil guerreiros. Nimrod era até mesmo
altamente adorado como um deus.

No entanto, Nimrod estava com medo de Abrão. Do meu ponto de
vista, vi uma cobertura especial sobre Abrão que o manteve para Deus.
Abrão foi marcado e escolhido.

Nimrod foi capaz de ver isso porque ele foi capaz de ver aqueles
marcados pelo Senhor. Nimrod ordenou que Abrão fosse queimado na
fornalha, junto com outros homens de sabedoria. Muitas pessoas saíram
para ver o refinamento dos sábios e o julgamento de seus atos contra os
deuses. Eu vi a ordem para que Abrão fosse queimado.

Imediatamente os outros foram destruídos, o que era difícil de assistir.
No entanto, Abrão ficou no fogo por, o que me pareceu, três dias. Eu estava
completamente confuso. Eu nunca tinha lido isso antes, embora seja
semelhante ao que aconteceu em Daniel. Tive dúvidas.

Então eu vi Enoque acenar com a mão para a minha direita e abaixo.
Lá eu vi uma torre alta sendo varrida, assim como é contado em Isaías.
Então ele moveu sua mão e, ao longo dos anos e mesmo depois, vi várias
torres altas, tempos e cidades diferentes, todas sendo derrubadas.

Cada um desses que caíram foi o início ou precursor dos julgamentos
finais. Isso foi fascinante. Eu estava vendo tempos que viriam; as torres que
agora existem não mais existirão. Eu estava assistindo a história se
repetindo. Conhecendo meus pensamentos

10



com antecedência, ouvi o Senhor
O Senhor: “Erin, existem padrões, todos se repetindo, e nada é novo sob o
sol.”

Eu me curvei ao Senhor e O louvei por tal compreensão. Enoch
agarrou meu braço para me mostrar Abrão. Os Sete Espíritos do Céu vieram
sobre ele depois que ele foi removido do fogo refinador; a fornalha da
aflição.

Ele era temido e muito reverenciado nesta terra. O Senhor abençoou
Abrão com riquezas e ele prosperou em tudo o que fez. Ele tinha grande
sabedoria, compaixão e amor. Eu o vi tomar uma linda esposa, Sarai.

Sarai foi um presente de Deus para Abrão e ela foi construída à mão
pelo Senhor especificamente para Abrão ser sua esposa. Durante o mesmo
período, eu vi a terra se tornar mais maligna quando o Senhor decidiu
consumir duas das cidades mais grotescas.

Porque Abrão teve uma grande cobertura de oração e bênção de
Enoque no Céu, e os Sete Espíritos do Céu estavam ao seu redor, o Senhor
mostrou favor a Abrão. Os anjos avisaram e eventualmente os removeram
desta terra.

Eles viajaram com muitos seguidores para a terra que foi
originalmente dada a Shem, no Egito. Lá, no Egito, Abrão lidou com outro
dos caídos; o espírito do Faraó. Por causa do temor de Faraó a Deus, e com
o objetivo de promover seu reino, Abrão foi mandado embora, Faraó
concedeu-lhe presentes e uma escrava bela para Sarai; Hagar.

Então, do meu ponto de vista, vi as duas mulheres: Sarai, a mãe de
Israel; e Hagar, a mãe do Islã. Hagar beliscou os calcanhares de Sarai. Sarai
andou no Espírito sétuplo do Céu como seu Marido, Abrão, era sua
cobertura, Abrão.

No entanto, eu vi algo incomum. Eu vi Hagar sendo observada e
protegida por Satanás e o dragão negro. Eventualmente, os dois não
puderam morar juntos e o Senhor interveio. Hagar foi para suas raízes no
Egito e Sarai continuou com seu marido na Terra Prometida.

Então Elias falou comigo, novamente sem palavras.
Elías: “Erin, você vê o que aconteceu? Agora, vou mostrar os avanços
disso.”

Então eu vi o funcionamento do dragão negro, junto com o ciúme e o
ódio p rofundamente semeados pelos descendentes de Isaac, a criança
nascida de Sarai, agora renomeada por Deus como Sara. Enquanto Abrão,
agora renomeado por Deus como Abraão, estava visitando a montanha com
Isaque, Sara estava em uma terra estrangeira e morreu durante este
período. Então o anjo com a Bíblia iluminou Gênesis 23.
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Lá eu vi algo interessante. Em Gênesis 23:4, Abraão diz: “Sou um
estranho e estranho entre vocês”. Ele estava se dirigindo às pessoas que
ocupavam a terra. Pelo que vi, essas pessoas não foram marcadas pelo
Senhor.
Eu: “Permita-me perguntar, Sara morreu entre os descendentes dos
caídos?”
Elías: “Sim. Eles estavam com medo de Abraão e seu medo os levou a dar a
ele tudo o que ele pediu. Eles estavam sujeitos a Abraão e aos Sete Espíritos
do Céu. Esses povos eram os hititas. Ao longo da história, eles têm sido um
problema para o povo de Deus. Por meio deles, inclusive com Bate-Seba,
Davi quase caiu.”

Então o anjo com a Bíblia iluminou Deuteronômio 20:17, 7:1 e
Josué 3:10.
Enoque: “Eles nunca foram eliminados e procuraram embaralhar a verdade e
mudar as leis, diluindo assim a verdade.”

Eu tinha mais perguntas, mas estava com medo. O Senhor sentiu meu
medo de perguntar.
O Senhor: “Erin, não tenha medo. Pergunte o que está em seu coração.
Busca a verdade."

Eu estava tremendo. Então eu vi o anjo iluminar Mateus 7: 7-8. Eu
estava humilde e agradecido, ainda com medo, mas feliz por poder
perguntar.
Eu: “Pai, preciso de ajuda aqui. Quem são esses descendentes que
destruíram a Terra, causaram a corrupção de Seus filhos? Os israelitas
mudaram suas palavras, confundiram os calendários e tiraram tantos de
você? Eles deixaram muitos de nós com perguntas.”
Deus: “Filha, suas perguntas alegram Meu coração. Você terá hoje o que
pode suportar, mas ainda há mais.”

Enquanto escrevia isso, tive uma visão aberta completa e clara desses
eventos, tudo em 360 graus. Eu vi Deus revelar 5 entidades, todas más.
Elías então deu um passo à frente.
Elias: “Olhe atentamente e com compreensão para que possa começar a
reconhecer as raízes disso nas pessoas ao seu redor. Foi mostrado a você os
tempos que virão. Quando o sangue for testado, é por isso.”

Então eu vi uma cópia da Torá. Isso foi estranho, pois eu nunca vi um.
Eu vi uma cópia da Bíblia. Eu vi uma cópia das tábuas de pedra de Moisés.
Eles foram colocados diante de mim em uma mesa. Então eu vi Enoch com
um fio de prumo parado ali.

Eu vi o anjo à minha direita com a Bíblia iluminar a Escritura de
Zacarias 4:10. Então eu vi os Espíritos de Sete Aspectos ao seu redor e
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estes eram a própria composição de Jesus, mas eram anjos. Atrás deles, não
no céu, mas como se estivesse olhando por uma janela, vi esses cinco. O
primeiro foi um anjo caído. Então eu vi os filhos dos caídos. Eles eram os
seguintes:
• Os Gigantes ou Anak. O anjo com a Bíblia iluminou Gênesis 6:4 e
Números 13:33. Esses gigantes eram enormes. Eles haviam dado passos
para o céu que podiam subir. Eles eram fortes e capazes de coisas que os
humanos normais não podiam conceber.
• Os Nephilim, ou Klipah. (ou pelo menos é o que eu acho que foi a palavra
que me mostraram.) Isso significava mal. Esses foram os responsáveis pela
corrupção da Torá. Eu vi diante de mim na mesa duas Torá. Enoque segurou
o fio de prumo. A Torá à esquerda era a original e a Torá à direita tinha uma
inscrição em hebraico que o anjo iluminou; 'Rambam', que havia sido
alterado.
Elías: “O original foi ensinado aos anciãos, os setenta anciãos, por Moisés.
Josué também pode atestar isso. ”O anjo então iluminou as Escrituras em
Êxodo 24:12. Estes foram responsáveis pela falsa sabedoria, conhecimento
e confusão.

Então, vi os israelitas fugindo do Egito e do Faraó, mas vi algo
interessante. Outros fugiam com eles. Eles eram descendentes dos caídos. O
'fermento'!

Então eu vi o Senhor. O anjo então iluminou Êxodo 12:43-48.
Elias: “Erin, esta é uma das razões para o simbolismo do pão sem

fermento. O fermento permeia como o mal permeia o bem, misturando-o. O
mal permeia os escolhidos. Observe que eles não podem ser circuncidados e,
portanto, não podem participar. A luz não pode se misturar com a escuridão.
O Senhor estava mostrando a divisão destes aqui.”

Eu gaguejei com uma pergunta.
Eu: “Quem mais está aqui?”
Elias: “Estes são os outros três.”

Antes de mim, eu vi os outros três descendentes caídos atrás dos
livros:
• Os Giborim: Eram responsáveis por locais de aprendizagem e edifícios que
continham informação; homens de renome, estatura, sabedoria e leis. Eram
construtores de sinagogas e amantes de si mesmos. Eles queriam ser como
Deus e estavam mais preocupados com a reputação. Esses também eram
grandes banqueiros no Egito e usavam práticas religiosas para aumentar a
riqueza e o status; executores do orgulho. Esses foram convidados
bem-vindos da multidão mista do Êxodo.
• O Refraim, ou Sombras: Estão no fundo e no final das caravanas. Eles se
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alimentaram dos fracos, dos cansados e dos desesperados, despejando
dúvidas e mentiras. Isso ajudou a lançar dúvidas sobre a Torá. Estas eram
derivadas de magia, oráculos, adivinhação e coisas do gênero. Eles
influenciam os desviados e os levam a se desviarem para adorar deuses
vazios e as estrelas. Eles atacaram os fracos de fé.
• Os Anakim, ou Belittle: Eles odeiam qualquer coisa espiritual. Eles dão
falso testemunho contra os piedosos no ministério. Eles odeiam a servidão e
amam a divisão. O trabalho por degradação, auto-aversão e se alimenta da
culpa dos eleitos. Então o anjo apontou para Êxodo 17:16. Isso deu origem
ao anti-semitismo.

Um terço da população judaica tinha essas entidades misturadas a
eles. Foi-me mostrado o sangue e como era importante que o sangue não
fosse misturado. Eu vi Salomão, que assumiu esposas estrangeiras e raças
mistas, com estes também.

Deus, em Sua fidelidade, sempre manteve um remanescente para Si
mesmo. Estes se misturaram com a população judaica. Eu vi as seguintes
palavras, mas não as conheço; Erev rav. Essas eram almas não judias, mas
nascidas de judeus. Aqueles que nasceram não foram marcados por Deus.
Elias: “Erin, você entende o que você viu? Eles não obedeceram aos
mandamentos originais. A partir daí, todas as coisas se tornaram confusas,
complicadas e corruptas. Isso se aplica ainda mais hoje. Agora você verá
mais. Escreva isso claramente.

"Não tenha medo. Invoque o Senhor quando estiver desanimado,
desanimado e isolado. Ele vai ouvi-lo e responder aos seus gritos de ajuda.
Ele não o deixou sozinho e até permitirá que você seja alimentado na
caverna por corvos."

Ele sorriu e tinha um brilho tão lindo sobre ele. Ele era bonito. Então,
me ajoelhei diante do Senhor. Eu O adorei e louvei, agradecendo a Ele por
tudo o que Ele fez por mim, uma mulher insignificante. Fiquei lá um pouco e
ouvi os anjos cantar. Enoque e Elias também adoraram e me concederam
uma bênção. Comecei a me levantar.
O Senhor: “Filho, o Espírito dos Sete Aspectos está sobre você, assim como
aqueles que estão com você.”

Eu olhei e vi o lindo Seven. Eles eram os candeeiros. Como eles
brilhavam como chamas, eu sabia que esses eram o próprio Espírito do Deus
vivo, Jesus, assim como as tigelas, as igrejas e coisas semelhantes em
Apocalipse.

Eu sabia que aprenderia mais sobre isso, assim como sobre as sete
falsificações deles. Elias e Enoque me acompanharam até o portão. Lá,
Enoque colocou o xale sobre minha cabeça e Elias colocou o óleo em minhas
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mãos. Enoque (falando novamente sem palavras): “Erin, lembre-se de que
Ezequiel 28 mostra o que anda de um lado para o outro. O julgamento do
Senhor está sobre eles. Não fique receoso ou desencorajado. Sua mensagem
não será bem recebida por todos. Isto é esperado. Elias pode atestar isso.

“Eu era um escriba, Elias era um contador e ambos defendíamos a
verdade e nenhum de nós via a morte. Mesmo que os caídos também
tenham tentado confundir isso, ao ler a Palavra do Senhor, ore primeiro por
compreensão, ore uma bênção sobre as Palavras de Deus e peça para que o
Espírito Sétuplo esteja ao seu redor, e em você, como o Santo O espírito
habita.

“O Espírito Sétuplo busca aqueles que buscam o coração de Deus na
Terra. Veja pelos seus frutos. Esta é uma bênção, Erin, você é amada pelo
Rei e amada pelo Senhor. Continue a amar e permanecer no seu curso.
Estaremos chegando em breve, mas, mais importante, o Senhor e o amor
estão vindo. Seja abençoado." Eles sorriram para mim.

Enquanto me sentava em minha cadeira com meu diário no colo e
minha caneta na mão, sentei-me atordoado; realmente chocado. Eu estava
lá com eles, mas apenas uma hora havia se passado. Pareceu um ano ou
mesmo um dia. Eu tinha muitas informações.

Minha oração: Senhor, que tudo o que eu escrevo, tudo o que é
transmitido, seja reto como tenho visto e ouvido. Não me deixe desviar para
a esquerda ou direita. Deixe-me permanecer com um coração reto e um
espírito humilde.

Senhor, que nada seja escrito por minhas mãos estar errado, que cada
respiração que eu sou e cada palavra que escrevo seja a mesma coisa que
me foi mostrada. Queira abençoar aqueles que precisam dessas informações
para os Seus propósitos, pois não tenho objetivos elevados, exceto fazer a
Sua Vontade nisso. Amo-Te, Pai, e descanso nas Tuas Palavras, em Nome de
Jesus, Amém.

Amor e bênçãos ... pardal
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